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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Στην Παιανία, σήµερα τη 17
η
 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 08:30, συνήλθε στα 

γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του κ. Ιωάννη 

Μπενόπουλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την επωνυµία «CAFETEX ΑΒΕΕ». 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ∆Σ κας ΜΑΡΓΚΟΥΣ (ΜΑΡΙΑΣ) Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ & 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Παρόντες : 

1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Μέλος 

2. Μάρκος Γ. Σιγάλας,  Μέλος 

3.Αργύρης-Κωνσταντίνος Ι. Παπίλας Μέλος. 

 

Ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, προήδρευσε της συνεδριάσεως και τα πρακτικά 

τήρησε ο κ. Μάρκος Γ. Σιγάλας . 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα Μέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας 

συνεδρίασης και το θέµα της ηµερήσιας διάταξης τους έχει γνωστοποιηθεί νόµιµα και 

εµπρόθεσµα. Μετά δε τη διαπίστωση ότι υφίσταται η νόµιµη απαρτία, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο προβαίνει στην εξέταση του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και στη 

λήψη αποφάσεως επ' αυτού. 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ: 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ∆Σ κας ΜΑΡΓΚΟΥΣ (ΜΑΡΙΑΣ) Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ & 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Επί του µόνου θέµατος, της ηµερήσιας διάταξης τον λόγο έλαβε ο κ. Ιωάννης Μπενόπουλος, ο 

οποίος ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι η κ. Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή υπέβαλε την 

παραίτησή της την 16 Οκτωβρίου 2015  για προσωπικούς της λόγους. Ο κ. Πρόεδρος επεσήµανε 

στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη δυνατότητα αντικατάστασης του παραιτηθέντος 

µέλους µε κάποιο νέο µέλος εντός µηνός, εφόσον βέβαια το Συµβούλιο αποδεχτεί πρώτα την 

παραίτηση της κ. Μαργκούς (Μαρίας) Χατζηνικολή, υπό τον όρον να εγκριθεί αυτή η 

αντικατάσταση από την επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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Μετά από εκτενή συζήτηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απεδέχθη οµοφώνως την παραίτηση της 

κ. Μαργκούς (Μαρίας) Χατζηνικολή και αποφάσισε όπως προβεί στην αντικατάσταση αυτής 

εντός µηνός από την παραίτηση, ήτοι µέχρι την 15
η
 Νοεµβρίου 2015. 

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 

 

 

Ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος    Τα µέλη 

      

Ιωάννης Β. Μπενόπουλος      Μάρκος Γ. Σιγάλας   

      

       

        
Αργύρης-Κωνσταντίνος Ι. Παπίλας 

 


